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Sejdeme se na plovárně?
Kdo je PRO a kdo PROTI
stavbě nového koupaliště
strany 7, 8

Prohlídky exteriérů
a interiérů města
strana 11

Vydařený Den dětí
strana 15

TIP MĚSÍCE
Zveme Vás na 28. Horšovskotýnskou výstavu drobného
zvířectva a 15. Krajskou výstavu ovcí a koz, která se uskuteční
ve dnech 23. – 25. července v chovatelském areálu ZO Horšovský Týn.

Ve dnech 23. – 25. července se uskuteční tradiční
Anenská pouť, která každoročně láká nejen místní obyvatele, ale také návštěvníky ze širokého
okolí. Nenechte si ujít například historický
jarmark, v rámci kterého vystoupí oblíbený kejklíř Půpa, nebo vyrazte do
sadů Petra Bezruče, kde na Vás
čeká bohatý hudební program.
Více na str. 13, 14.

www.horsovskytyn.cz

1

informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA DNE 12. 05. a 26. 05. 2021
Projednala:
● žádost o výmaz věcných práv (předkupní právo a výhrada práva zpětné koupě)
zatěžujících prodané pozemky v OZ Lidická II. etapa parc. č. 1582/113, 1582/130,
k. ú. Horšovský Týn. Věcná práva jsou
zapsána ve prospěch města. Podmínka
výstavby RD byla splněna, RD byl zkolaudován, bylo přiděleno číslo popisné. RM
schvaluje zrušení věcných práv váznoucích na dotčených pozemcích ve prospěch
města, s žadatelkou bude uzavřena Dohoda o zániku věcných práv – předkupního
práva a výhrady práva zpětné koupě. RM
jako podmínku výmazu práv v katastru
nemovitostí stanovuje, že povinný zaplatí
správní poplatek za povolení vkladu práva
do katastru nemovitostí. RM pověřuje starostu podpisem Dohody o zániku věcných
práv;
● cenovou nabídku pana Stanislava
Tanczoše, sídlem náměstí Republiky 59,
346 01 Horšovský Týn, IČO 08811547
na technický dozor stavby na akci „Dolní
Metelsko – oprava MVN p. č. 323 KN“
za cenu 60.000 Kč bez DPH tj. 72.600 Kč
s DPH 21% a návrh příkazní smlouvy na
obstarání prací a výkonů souvisejících
s přípravou a realizací stavby „Dolní Metelsko – oprava MVN p. č. 323 KN“. RM
schvaluje cenovou nabídku pana Stanislava Tanczoše na technický dozor stavby
na akci „Dolní Metelsko – oprava MVN
p. č. 323 KN“ za cenu 60.000 Kč bez DPH
tj. 72.600 Kč s DPH 21%. RM schvaluje
návrh příkazní smlouvy mezi městem Horšovský Týn a panem Stanislavem Tanczošem. RM pověřuje starostu podpisem této
příkazní smlouvy;
● žádost o souhlas s umístěním zahradního domku 5 x 2,5 m na pozemku parc.
č. 1523/62, k. ú. Horšovský Týn, ul. Vrchlického, sousední pozemek města parc.
č. 1523/48. Dle předložené situace je domek umístěn 1 m od hranice s pozemkem
města. RM souhlasí se stavbou zahradního
domku dle předložené situace;
● žádost o odkoupení stavebního pozemku parc. č. 1586/15, 1586/16, 1587/1 o výměře cca 700 - 1000 m², k. ú. Horšov za
účelem výstavby RD. RM ukládá OMIM
připravit podklady do ZM s doporučením
plochu zahrnutou platným územním plánem do ploch smíšených obytných ven-

kovských o výměře 2385 m² rozdělit na 2
stavební pozemky a  následně zveřejnit záměr města prodat tyto pozemky za účelem
výstavby RD;
● žádost společnosti Bytes o výměnu
regulací Komextherm v plynových kotelnách z důvodu úspory spotřeby zemního
plynu a ukončení výrobní činnosti firmy dodávajících stávající regulace a ND
k 31. 12. 2017. RM souhlasí s výměnou
regulací v plynových kotelnách K. Čapka
137, 139, 217, 175, 183, Lidická 177, 179,
181, 239, Sylvánova 184, 185, 186, Vančurova 231, 235, 238, 244, Masarykova
247, Vrchlického 12 (2ks), 1x rezervní za
celkovou cenu cca 150.000 Kč;
● žádost ředitele ZŠ Zámecký park
o souhlas s investicí – nákup konvektomatu
pro vývařovnu ZŠ. Investice bude pokryta
z fondu investic ZŠ, ve kterém je v současné  době 618.480 Kč. Cena konvektomatu
se pohybuje cca 500.000 Kč. RM souhlasí
s nákupem konvektomatu pro školní vývařovnu ZŠ Zámecký park z fondu investic
ZŠ;
● žádost vedoucí knihovny H. Týn o uzavření knihovny z důvodu čerpání dovolené v letních měsících ve dnech 12. 07 –
23. 07. 2021 a zkrácení půjčovní doby v období letních prázdnin o 1 hodinu na dobu
od 13:00 hod. do 17:00 hod. RM souhlasí
s uzavřením knihovny v termínu 12. 07 –
23. 07. 2021. RM souhlasí se zkrácením
půjčovní doby v období letních prázdnin;
● výzvu k podání nabídky, zadávací
dokumentaci a smlouvu o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
s názvem „Mezinárodní cyklostezka CT3
Horšovský Týn – Semošice“. RM schválila
výzvu k podání nabídky, zadávací dokumentaci a smlouvu o dílo na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem
„Mezinárodní cyklostezka CT3 Horšovský
Týn – Semošice“ a ukládá OMIM zveřejnit
výzvu na profilu zadavatele;
● předloženou žádost společnosti VAK
projekt s.r.o., B. Němcové 12/2, České Budějovice o souhlas se stavbou vodovodní  
přípojky k  rodinnému domu č. p. 1, Semošice na  parc. č. 419, k. ú. Semošice - v pozemku města KN 1171/1, k. ú. Semošice dle
projektové dokumentace, datum 05/2021,
vyhotovené  společností VAK projekt s.r.o.,
B. Němcové 12/2, České Budějovice. RM

souhlasí se stavbou vodovodní přípojky v pozemku města parc. č. 1171/1, k. ú.
Semošice za podmínky, že přípojka bude
v pozemku města vybudována souběžně
se stavbou hlavního vodovodního řadu
a ostatních vodovodních přípojek tak, aby
nebylo později po provedení úpravy komunikace nutné do pozemku města vstupovat
samostatně. Stavba přípojky bude dojednána se zhotovitelem stavby města - společností LS stavby s.r.o;
● informaci ve věci změny vlastníka
pozemku parc. č. 1565/5, k. ú. Horšovský
Týn, se kterým byla uzavřena Smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě č. 12019005 – vybudování vodovodní přípojky, částečně uložené
v pozemku města parc. č. 2576/36, k. ú.
Horšovský Týn. Bude uzavřena smlouva
o postoupení smlouvy. RM schvaluje předložený návrh Smlouvy o postoupení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě. RM pověřuje starostu podpisem této smlouvy;
● žádost o pronájem pozemků parc.
č. 742/3 a 741/5 v k. ú. Horšovský Týn
za účelem přístupu na pozemek parc.
č. 741/7 v k. ú. Horšovský Týn. RM nesouhlasí s pronájmem pozemků parc. č. 742/3
a 741/5 v k. ú. Horšovský Týn. Tyto pozemky jsou veřejným prostranstvím;
● návrh Plánu velkých oprav bytových
a nebytových objektů města Horšovský Týn ve správě Bytes HT spol. s r.o.,
č. 2/20.05.2021. RM souhlasí s předloženým návrhem. RM ukládá Bytes HT
připravit podklady pro rekonstrukci stávajícího WC v přízemí č. p. 105 náměstí
Republiky 105;
● žádost spolku Tlapky v naději, z.s. se
sídlem Horšov 47, Horšovský Týn o souhlas s bezplatným záborem veřejného prostranství v prostoru ul. Sady Petra Bezruče
při pořádání dobročinné akce ve prospěch
útulku pro psy v Horšovském Týně. RM
souhlasí s pořádáním akce. RM ukládá
spolku zajistit smlouvu na zábor veř. prostranství dle OZV města se správcem Bytes HT;
● žádost Spolku Nový Valdorf o vyplacení 1. splátky ve výši 4.750 Kč za splnění
závazků a úkolů dle smlouvy s městem,
jejímž předmětem je údržba veřejné zeleně
v části Valdorf za rok 2021. Odbor ŽP MěÚ
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potvrdil splnění závazků. RM souhlasí
s vyplacením částky;
● žádost vedoucí Městské knihovny Horšovský Týn o schválení přihlášení knihovny do projektu Česká knihovna 2021. RM
souhlasí a pověřuje starostu podpisem žádosti a objednávky k projektu;
● žádost o podporu projektu ČČK – omalovánky. Jedná se o preventivní projekt
osvěty v oblasti poskytování první pomoci.
Byla předložena cenová nabídka v různých
variantách dle velikosti formátu. RM nesouhlasí se zapojením města do projektu;
● nabídku na propagaci města v aktuálních projektech Deníku a jeho přílohách.
RM nesouhlasí s využitím nabídky v červnové příloze Cesty městy. RM projednala
cenovou nabídku na propagaci města od
Mediální skupina MAFRA, Rychtaříkova 1, 326 00   Plzeň   na prezentaci města
v magazínu Náš kraj v MF DNES, 5PLUS2
a překlopení na IDNES.cz za ½ strany za
cenu 12.100 Kč včetně DPH. RM souhlasí
s objednáním;
● žádost o zajištění uzavírky a zábor veřejného prostranství na městské slavnosti
„Anenská pouť“. RM souhlasí s uzavírkou
a záborem ve spodní části náměstí Republiky, Horšovský Týn v termínu 22. 07. –
26. 07. 2021;
● žádost o navýšení rozpočtu MKZ Horšovský Týn p.o. na renovaci naučné stezky
k rozhledně na Šibeničním vrchu o 60.000
Kč. Celková cena rekonstrukce činí cca
150.000 Kč a z dotace Plzeňského kraje
MKZ obdrželo 50.000 Kč. RM souhlasí se
zahrnutím položky ve výši 60.000 Kč do
návrhu RO č. 3/2021.
Vzala na vědomí:
● informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního území Kocourov u Horšovského Týna dle Protokolů
č. 12 – 14, 16 - 17 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP Domažlice;
- informaci o výsledku revize údajů katastru nemovitostí katastrálního území Oplotec dle Protokolů č. 1 - 9 předložených Katastrálním úřadem pro PK, KP Domažlice;
● informaci OMIM o zřízení zemníku
pro rekonstrukci hráze MVN v Dolním
Metelsku a připravované rekonstrukci
MVN v Kocourově na části pozemku parc.
č. 25/1 o výměře 2130 m² v k. ú. Horšov
a části pozemku parc. č. 1795 o výměře
1870 m² v k. ú. Horšov a informaci o dočasném vynětí těchto pozemků z propachtovaných pozemků společnosti AGRO
Staňkov a.s. Celková výměra propachtovaných pozemků se v období od 01. 09. 2021
do 31. 12. 2024 sníží o 0,4 ha na 1,2221 ha.
RM po projednání schvaluje návrh Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě č. NS 2/2017
mezi městem Horšovský Týn a společností
AGRO Staňkov a.s. RM pověřuje starostu
podpisem tohoto Dodatku č. 2;
● Roční zprávu o provozování vodo-

hospodářské infrastruktury společnosti
CHVaK, a.s. za rok 2020;
● Informativní zprávu o jednání komise RM pro MPR ze dne 19. 05. 2021. RM
ukládá OMIM zjistit možnost čerpání dotace na realizaci sociálních a nájemních
bytů v areálu Kapucínského kláštera. RM
ukládá OMIM ve spolupráci se starostou
na návrh radního MUDr. Plášila zjistit
možnost celoročního využití objektu Míčovny v Horšovském Týně na zřízení víceúrovňového interiérového dětského hřiště
se zázemím;
● Zápis z jednání Kulturní komise RM
ze dne 20. 05. 2021;
● návrh Smlouvy o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat
pro osobní doklady vydávané v působnosti
Ministerstva vnitra č. 115/DS/2021 mezi
městem a Státní tiskárnou cenin, s.p., jejímž předmětem je provozování technického zařízení a zpracování dat pro e-pasy
a e-OP. RM souhlasí se zněním smlouvy.
RM pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Seznámila se:
● s výsledkem zadávacího řízení veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem Dolní Metelsko – oprava
MVN p. č. 323 KN. Výzva byla zaslána
sedmi firmám. Na adresu zadavatele ve
stanovené lhůtě došly čtyři nabídky. Jedna
nabídka došla až po lhůtě pro podání nabídek. RM se shoduje s názorem hodnotící
komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči
s nejnižší nabídkovou cenou: Dufek Group
s.r.o., Dvořákova 457, 344 01 Domažlice,
IČ: 08345384 s nabídkovou cenou ve výši
1.785.634,43 Kč bez DPH tj. 2.160.617,66 Kč
vč. DPH 21%. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem;
● s výsledkem zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Oprava objektu sýpky
v Horšovském Týně“. Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele. Ve stanovené
lhůtě podaly nabídku dvě firmy - BOLID
M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha,
IČ 26347741 a SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČ 64358844. Nabídka firmy SILBA - Elstav s.r.o., Plzeňská
155, 326 00 Letkov, IČ 64358844 byla pro
nesplnění podmínek zadávacího řízení vyřazena. RM se shoduje s názorem hodnotící komise a přiděluje tuto zakázku uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou: BOLID
M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha,
IČ 26347741 s nabídkovou cenou ve výši
6.816.000,00 Kč bez DPH tj. 8.247.360,00 Kč
vč. DPH 21%. RM pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Uložila:
● OMIM prověřit možnost umístění dopravního zrcadla na křižovatkách Plzeňská
a Gorkého a křižovatky Plzeňská a Puškinova.

Přidělila:
● na základě návrhu a doporučení Komise pro přidělování bytů v DPS přidělila byt
č. 23, severní strana, o výměře 43,45 m².
Kráceno, originál zápisu uložen v kanceláři starosty.
Zpracovala: Ing. Eva Princlová, tajemnice
MěÚ

PRÁZDNÉ OBALY
OD OLEJŮ
MĚSTSKÝ ÚŘAD HORŠOVSKÝ TÝN,
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,
ÚSEK ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
UPOZORŇUJE OBČANY, ŽE PRÁZDNÉ
NÁDOBY OD OLEJŮ DO POPELNIC NA
POUŽITÝ OLEJ A TUK NEPATŘÍ!!!
ZAMAŠTĚNOU LÁHEV DO KONTEJNERU
NA PLAST NEVHAZUJTE!!! PRÁZDNÉ
LAHVE OD KUCHYŇSKÉHO OLEJE DOBŘE
VYMYJTE SAPONÁTEM A PAK JI MŮŽETE
DÁT DO KONTEJNERU NA PLAST.
LÁHEV OD MOTOROVÉHO OLEJE PATŘÍ
MEZI NEBEZPEČNÉ ODPADY, A PROTO JI
ODEVZDÁVEJTE NA SBĚRNÝ DVŮR.

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK
PO SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?I
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je shromažďují
do použitých PVC obalů (PET lahve atd.)
a ukládají do určených separačních nádob.
Tyto označené nádoby najdete na místech
určených ke sběru tříděného odpadu.  
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš
pravděpodobné, že nastane dříve či později
havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po
ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně
k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější
případy nastávají v přečerpávacích jímkách
a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků
k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci
také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají
vody z mycího procesu (zbytky jídel, tuky,
cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody, vzniká pozitivní
prostředí pro výše uvedený problém. Pokud
jde o separaci potravinářských olejů, tak je
to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů

www.horsovskytyn.cz

3

informace z radnice

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

v domácnostech. V následujících obdobích
bude docházet k další regulované separaci
odpadů. Snahou bude řešit problematiku
sběru biologicky rozložitelných odpadů,
kam kromě zahradních výpěstků a trávy patří např. i zbytky jídel a potravin. Máte rádi
své domy? Pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na
kráse bez správné funkce odpadů.       

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
A OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

MÚ Horšovský Týn, Odbor ŽP,
Úsek odpadového hospodářství

SOUTĚŽ JARO
Svými hlasy jste na facebookových stránkách města rozhodli o nejhezčí fotografii ve
fotografické soutěži na téma "Jaro v Horšovském Týně". Vítěznou se stala fotografie paní
Anny Ježkové. Vítězce gratulujeme a všem,
kteří se zapojili do hlasování, děkujeme.

KOVY DO ŽLUTÝCH NÁDOB S PLASTEM
Kovové obaly bohužel často končí ve směsném komunálním (zbytkovém) odpadu. Přitom
se jedná o snadno recyklovatelný odpad, který stačí pouze odložit na správné místo! Leckde ale není dostatečný prostor na rozšíření sběrných míst o další kontejner, proto jsme se
rozhodli pro tzv. vícekomoditní sběr.
V našem městě můžete sbírat kovové obaly společně s plasty. Rozšířený systém sběru
komunálních odpadů platí od 1. července 2021.
Jelikož jsou plasty ze žlutých kontejnerů dále ručně dotřiďovány podle barev a materiálů na
třídicí lince, je relativně snadné takto dotřiďovat také další druhy odpadu, například kovy,
aniž by to způsobilo vážné komplikace.
Tento způsob sběru je nejrozumnějším způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet i drobné kovy z domácností. Díky tomu se šetří
prostor pro sběrné místo a také náklady na dopravu.
A co vše nově patří do žlutých kontejnerů?
• sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků
• fólie, sáčky, plastové tašky
• balící fólie od spotřebního zboží
• obaly od CD disků a další výrobky z plastů
• nápojové plechovky a konzervy
• hliníkové obaly a alobal
• hliníková víčka od mléčných produktů
• kovové zátky, tuby, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady
Kovové obaly, stejně jako obaly z plastů, by neměly obsahovat zbytky potravin, nebo jiného biologického materiálu. Jakékoli nadměrné znečištění způsobuje při konečném ručním
třídění problémy a komplikuje samotnou recyklaci.
Do žlutých kontejnerů nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků,
obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové
trubky. Nepatří tam také tlakové nádobky od nebezpečných látek.! Ty mohou být navíc nebezpečným odpadem. Nepatří tam ani tzv. těžké kovy, jako jsou například olovo nebo rtuť.
Žluté kontejnery nejsou určeny pro sběr velkých kusů kovů. Ty stále patří do výkupen surovin či na sběrné dvory. Při jejich vhození do kontejneru zaberou uvnitř mnoho místa, zároveň hrozí jeho poškození a také poškození svozové techniky při výsypech těchto nádob.
Má to smysl. Třiďte odpad.
Předpokládaný termín příštího jednání Zastupitelstva města je 13. 9. 2021
od 17:00 hodin v sále MKZ Horšovský Týn.

Anna Ježková

slovo starosty
Jak je to s obchvaty v Horšovském Týně aneb zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo
„Koncepci rozvoje regionální
silniční a železniční sítě Plzeňského kraje“
Fakta: Na základě informace, že „Koncepce
rozvoje regionální silniční a železniční sítě
Plzeňského kraje“ byla schválena usnesením
Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 229/21
ze dne 19. 4. 2021 podalo město Horšovský
Týn na krajský úřad Plzeňského kraje podnět s podporou této koncepce. Město Hor-
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šovský Týn již v roce 2010 připomínkovalo aktualizaci Zásad územního rozvoje Plzeňského
kraje a vyjadřovalo podporu západnímu obchvatu Horšovského Týna, který by propojoval
silnici I/26 se silnicí II/200. V současné době má město Horšovský Týn nově schválený
územní plán s plánovaným obchvatem na silnici I/26. Chybí v něm však obchvat města,
který by obcházel město, a spojil tak budoucí obchvat na silnici I. třídy se silnicí II. třídy
směrem na dálnici D5. Město Horšovský Týn vítá závěry výše uvedené „Koncepce“:
„Dle našeho názoru je výhodnější pro propojení silnic I/21 a I/22 silnicí I. třídy využít stávající silnici II/200, která spojuje regionální centra Bor a Horšovský Týn, je kratší (cca 30 km),
a zároveň se nachází v poměrně dobrém stavebním i dopravně technickém stavu. Závažným
problémem současného vedení silnice II/200 je pouze průjezd Horšovským Týnem. Jako
pravděpodobně nejvhodnější řešení se jeví přeložka v úseku Horní Metelsko – I/26 vedená
západně od Polžic v délce cca 7 km. V ostatních úsecích je i do budoucna vyhovující současná trasa silnice II/200 pouze s jednotlivými kratšími přeložkami...
Město Horšovský Týn zadalo v letošním roce vypracování technickoekonomické studie
stavby s názvem „Obchvat silnic II. třídy v Horšovském Týně“ a dále si objednalo i  konzultační činnosti týkající se posouzení záměru propojení severní části města se silnicí I/26.
Úvaha: Pomůže nám obchvat v lokalitě Dobrovského lávky (třetí most)?
Když jsem psal volební program v roce 2018, tak jsem si myslel, že je to v současné době
řešení. Mýlit se je však lidské. Dnes, po konzultaci s projektanty, vím, že toto řešení není
žádným obchvatem, takhle se dnes už nestaví. Účinný obchvat města musí vést mimo město.
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Máme k dispozici i jednoduchou studii, která říká, že takovéto propojení
silnic I/26 a II/197 je technicky možné. Stavba by přišla městskou kasu na
cca 150 mil. Kč. Přesunuli bychom si dopravní problém o 102 metrů (vzdálenost mezi kruhovým objezdem a křižovatkou u hasičské zbrojnice). Do
budoucna se plánuje s určitým zklidněním v lokalitě staré školy, budujeme
velkou obytnou zónu v Lidické ulici, kde si lidé kupují pozemky a nepředpokládají, že jim tam v blízké budoucnosti dramaticky naroste autodoprava. A je tu i nová situace, v lokalitě bývalé mlékárny v Nádražní ulici bude
v příštím roce postavena nová prodejna Lidl, takže se bude muset vyřešit
dopravní napojení.

slovo starosty
Závěr:
Stát postaví a zafinancuje obchvat na silnici I. třídy (I/26).
Plzeňský kraj postaví a zafinancuje obchvat na silnici II. třídy.
Město Horšovský Týn bude a již účinně spolupracuje na realizaci těchto výhledových cílů.
Ing. Josef Holeček
starosta města

Uzávěrka srpnového vydání zpravodaje
je již 11. července 2021. Prosíme o včasné
zaslání příspěvků.

zajímavosti našeho města
ZÁKLADNÍ ŠKOLA V HORŠOVSKÉM TÝNĚ
MÁ NOVÉ MODERNÍ SPORTOVIŠTĚ
SE ZÁZEMÍM
Sportoviště bude využívané jako celek nejen pro sportovní činnost ZŠ při
výuce, ale zároveň i pro sportovní a rekreační činnost dětí a mládeže města
Horšovský Týn.
Výstavba celého areálu byla financována z rozpočtu města Horšovský Týn
a to částkou 4.313 tisíc korun a získanou dotací ve výši  2.217 tisíc korun
od ministerstva pro místní rozvoj. Celkové náklady tedy činily 6.530 tisíc
korun. Jaký přínos bude mít nový sportovní areál pro ZŠ Zámecký park?
O vyjádření jsem požádal pana ředitele Pavla Janského: „U naší základní
školy byl vybudován velmi krásný sportovní areál. Máme zde víceúčelové
hřiště, na kterém bude probíhat výuka kolektivních sportů (florbal, přehazovaná, vybíjená, basketbal, volejbal, fotbal apod.). Dále je zde sektor na
skok daleký a běh na 60 m. Je sice pravda, že ve městě máme k dispozici
stadion TJ Dynamo Horšovský Týn, který využíváme a i nadále na jiné
další sporty a atletické disciplíny využívat budeme. Přesto vybudováním
tohoto sportoviště v našem areálu vidíme velký přínos v tom, že na výše
uvedené sportovní aktivity odpadnou přesuny žáků na stadion, které ukrajují čas z hodin tělesné výchovy. Především pro žáky 1. stupně to bude
veliká výhoda. Zanedbatelné není také posílení bezpečnosti. Přesuny podél
velmi frekventované silnice byly pro žáky potenciálním nebezpečím. Své
místo na pohyb a relaxaci na přilehlém dětském hřišti najdou i žáci, kteří
odpolední čas tráví v naší školní družině. Právě takové zázemí jim na pohybové činnosti moc chybělo. Vedení školy chce touto cestou za vybudovaný areál poděkovat našemu zřizovateli, městu.“ Celý objekt je velmi pěkně
umístěn do přírody, obklopen zelení a mohutnými stromy ze zámeckého
parku.
Autor: Čedík Jaroslav

ze školních lavic
ŠKOLA ADÉLKA DO TOHO ŠLÁPLA
Žáci – a samozřejmě i pedagogové školy Adélky - šlápli do pedálů a vyrazili na každoroční cyklovýlet. Letos vedla trasa z obce Trpísty přes zříceninu hradu Gutštejn do Konstantinových Lázní. Počasí nám přálo, a tak
nevadilo, že se pár dětí svlažilo v Úterském potoce trochu více, nežli by
samy chtěly.
A co jsme všechno zažili? Vítr ve vlasech, vodu v botách, objevení tajné chodby, zcela nepojízdné kolo, dva pády, léčivý pramen, vanilkovou
zmrzlinu, píchlou duši (naštěstí jen na kole), bolavé nohy, bolavé pozadí,
ohromnou legraci.
A co jsme se všechno naučili? Když nemůžeš, tak přidej. Když chceš, tak
to dokážeš (někteří se přesvědčili, že i když nechtějí). Že dobří lidé ještě
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nevymřeli, že je důležité držet při sobě, že v nouzi poznáš přítele a že
nejhezčí pohled na svět je ze sedla kola…
A co bylo dál? Přespali jsme ve škole. Posnídali venku vlastní rebarborový koláč a oslavili Den dětí s tématem včel. Oběd byl ve znamení
„Co si uvaříš, to si taky sníš!“ A řeknu vám - takové bramborové
placky pečené na plotýnce roztopených kamen…
A co říci na závěr? Školní rok pomalu končí a my se už teď těšíme na
příští!
Darina G.

farní charita
FARNÍ CHARITA HORŠOVSKÝ TÝN PO DLOUHÉ
PAUZE OBNOVUJE SVÉ AKTIVITY
V KOMUNITNÍM CENTRU
Odpolední výtvarný kroužek pro děti již začal a nyní se opět otevírá
i Dámský klub...jste všichni srdečně zváni! Také pro Vás připravujeme letní příměstský tábor a již druhý ročník Zahradního jarmarku!
Budeme se těšit na viděnou a další informace budeme postupně zveřejňovat zde ve Zpravodaji a na facebooku Farní charita!

knihovna
PRÁZDNINOVÁ PŮJČOVNÍ
DOBA
Upozorňujeme na změnu půjčovní doby Městské knihovny Horšovský Týn v červenci a srpnu 2021.
PONDĚLÍ

9:00 – 12:00

ÚTERÝ

ZAVŘENO

STŘEDA

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

ČTVRTEK

9:00 – 12:00

13:00 – 17:00

PÁTEK

9:00 – 12:00

13:00 – 15:00

13:00 – 17:00

Od 12. do 23. července 2021 bude knihovna pro veřejnost uzavřena
z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.
Přejeme Vám krásné léto a příjemně strávené chvilky při čtení knih
z naší knihovny.

AUDIOKNIHY

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní učitelce Evě Písaříkové ze ZŠ
Horšovský Týn za vstřícnou pomoc s výukou
našeho syna Davídka Lazny, který již několik let
bojuje s vážnou nemocí a podporu celé rodině
v tomto pro nás tak těžkém období.
maminka Ivana Timurová s rodinou
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Bolí Vás oči při čtení, špatně vidíte a četba Vám dělá problémy? Přesto se nemusíte
vzdávat knih. Nechat si předčítat je přece tak
příjemné! Můžete si zpříjemnit nudné domácí práce, cestu autem nebo jakoukoliv volnou
chvilku.
Knihovna v Horšovském Týně nově nabízí možnost vypůjčit si
audioknihy. Jedná se o zvukové nahrávky načtených knih na CD.
Průběžně budeme doplňovat další tituly,  na své si tak přijdou určitě
všichni.
Aktuální seznam audioknih, které si můžete v knihovně vypůjčit, najdete v knihovně nebo v našem online katalogu na webu
https://htyn.knihovny.net/Lanius/ (do pole Klíčové slovo zadejte
audioknihy). Příjemné poslouchání!
Vaše knihovnice
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SEJDEME SE

NA PLOVÁRNĚ?
Naším městem šumí vzrušení.
Konečně! Debatuje se o nové
plovárně, která se má velmi
brzy začít stavět. Padají poslední razítka… Jenže!
Téma Plovárna nebylo třeba desítky let řešit. Bylo tu přece Podhájí se svým skvostným rybníkem,
klasickými šatnami, hospodou
a pláží plnou lidí. Nebylo to navěky. Jednoho dne se z vody na koupání stala voda zdraví nebezpečná.
Starostka Jana Tomášková se kdysi
pokusila za milionovou dotaci vodu napravit. Čistější voda vydržela jediný rok. A pak nastala doba plná politických slibů voličům:
slušné koupání vám zařídíme. Přidávala se k nim všechna politická
uskupení, nicméně plovárnu zastoupily jiné zájmy: koupil se hotel
Šumava, aby chátral a stál na údržbě nejméně 800 tisíc korun ročně.
Začal se řešit klášter. Dál chátrá „stará škola“. Pak rekonstrukce
sýpky, která se nedokončila...
Co dál? Současné vedení města vytáhlo z rukávu starý slib: koupaliště bude.

lav Mothejzík. Varuje, že se jeho kolegové v zastupitelstvu mýlí.
Přednost v investiční politice města má mít zlepšení kritické dopravní situace ve městě, nikoliv plovárna. A spolu se dvěma dalšími občany Václavem Holým a Karlem Henclem vytváří přípravný
výbor pro vyhlášení referenda. Půjde o plovárnu.
Tohle už stojí za rozhovor s panem Mothejzíkem.

Referendum? Proč ne!

Konejte!
Zlom nastal 16. září 2019, kdy všech třináct přítomných zastupitelů
zvedlo ruku a uložilo radě města: Konejte! Koupání musíme našim
občanům dopřát.
Starosta Josef Holeček: „Pustili jsme se do toho opravdu poctivě.
Oslovili jsme inženýra architekta Ondřeje Bláhu a skupinu odborníků, aby prozkoumali všechny varianty: renovaci Podhájí, stavbu
krytého bazénu i otevřenou plovárnu a dlouho jsme všechno probírali ze všech stran (viz box Podhájí, krytý bazén nebo plovárna).
Vyhrála verze plovárna, otevřené koupaliště na místě bývalé čistírny odpadních vod, nedaleko Radbuzy.“
Město vykoupilo několik pozemků, aby scelilo prostor pro plovárnu, prostorné parkoviště a místo pro případné rozšíření plovárny.
Proběhl geologický a geofyzikální průzkum pomocí vrtů, připravil
se projekt, jeho vizualizace. Město vyjednalo a podepsalo s Komerční bankou úvěr na 80 miliónů korun. Všechny tyhle přípravy
nebyly zadarmo – dosavadní přípravné práce spolkly přes čtyři milióny korun.

Když je něco v „ostatních“, už to není slib voličům?
Teď je ale na stole jiná věc: rapidní zhoršení dopravní situace ve
městě, které chceme řešit výstavbou třetího mostu. A divil jsem se,
že někdo najednou vyšel s koupalištěm.

Padají poslední razítka
Cesta k výstavbě plovárny míří do finále. Koncem června se má
uzavřít stavební povolení a vzápětí dokončit výběr stavební firmy.
Padají poslední razítka, když v tom na scénu vstoupí zastupitel Vác-

Najednou? Stavbu koupaliště má většina stran a sdružení
v programu mnoho let. Jak vás to mohlo překvapit?
Protože vím, že město má peníze jen na jedno – na most, nebo na
koupaliště. Pro mě je důležitější řešit dopravu.

Bývalý starosta Václav Mothejzík říká, že by se rád stal znovu
starostou. Za jistých podmínek. Povídáme si ovšem hlavně
o plovárně. O minulosti a zpackaném začátku přípravy referenda.
Začnu s dovolením historicky: V roce 2014 jste před volbami
řekl, že by se měl v Týnu postavit krytý bazén. To muselo být
silné lákadlo pro voliče, kteří se pak rozhodli volit vás.
Ale to už je sedm let a situace je diametrálně odlišná.
Dobře, připomenu rok 2018: ve vašem volebním programu jste
zopakovali starost o „veřejné koupání“.
Ano, ale až v „ostatních“.

Tohle dilema se ve městě řeší dlouho: místo koupaliště se třeba
koupil hotel Šumava, který chátrá a jeho rekonstrukce by stála 30 milionů. Pak je tu nedokončená oprava sýpky, chátrající
stará škola… však víte.
Ano, je toho hodně. Sýpka se začala za nás, sehnal jsem na ni dotaci, ale tohle vedení ji nedokázalo využít.
Tohle bych neotevírala – nedávno vám namítla paní Tomášková, že s průšvihem sýpka by se mělo s kritikou začít od začátku
rekonstrukce, ne od konce. Pojďme k plovárně. Co vás přivedlo
k myšlence referenda?
Celý dlouhý rok jsem vyzýval pana starostu, ať se zeptáme občanů.

www.horsovskytyn.cz
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Jak jste si představoval, že se „zeptáte“?
Třeba nějakou dotazníkovou akcí, například ve Zpravodaji s otázkou: Přejete si koupaliště za tuhle cenu?
Při jedné takové dotazníkové akci ve Zpravodaji odpovědělo
120 lidí. To není reprezentativní vzorek. Co byste odpověděl
vy?
Jsem proti stavbě plovárny.
Takže jste se rozhodl pro referendum, což je oprávněná forma.
Jen trochu opožděná.
To se mělo zeptat lidí předem, než se začalo investovat.
Ano, přesně. Proč jste nepřišel s referendem tedy dřív?
Neříkám to teď, ale už víc než rok.
Proč neproběhlo referendum, když město kupovalo hotel Šumava?
Nevím, jestli ho někdo navrhoval.
Vy jste mohl, stejně jako teď.
Přesvědčil jsem o tom zastupitelstvo, i když to byly těžké boje, přiznávám.
Přesvědčit zastupitele je nejspíš snažší než celé město. Pokusíte
se o referendum ke stavbě třetího mostu, který si přejete a měl
by stát 150 milionů korun a vést přes celé sídliště?
(Na tuto doplňující otázku pan Mothejzík do uzávěrky neodpověděl).
Referendum je organizačně docela náročné a také něco stojí.
To vy jste vymýšlel formu hlasování a otázku?
Domlouvali jsme se s panem Holým a drželi se zákona.
Všimla jsem si, že první podepisování lidé vnímali, jako kdyby
už šlo o referendum, zatímco šlo o souhlas s vyhlášením referenda. Otázka zněla „Souhlasíte s výstavbou venkovního koupaliště ve městě na dluh ve výši 100 mil. Kč, kdy tato výstavba
na řadu let oddálí potřebnější investice do rozvoje města, zejména pak řešení kolabující dopravy?“
Možná to byla trochu nešťastná formulace, ale věřím, že to lidi pochopili.
Zákon o vyhlášení referenda nařizuje, aby na každé podpisové listině bylo její číslo a také upozornění, že pokud neuvedete
správné a úplné údaje, je váš podpis neplatný a možná i trestaný pokutou až 3 000 korun. Vy ani jedno neuvádíte.
Všechno budeme pečlivě kontrolovat, zjistili jsme, že se nám podepisují i cizinci, kteří nemají české občanství anebo nemají trvalé
bydliště v Horšovském Týně.

Podhájský rybník Krytý bazén Plovárna
Podhájský rybník by byl nejlepší a nejkrásnější. Aby se ovšem
napravila trvale voda ke koupání, bude potřeba „vyčistit“ všechny přítoky. Vybudovat kanalizaci případně domácí čističky, vše
dohodnout s majiteli sousedních pozemků, opravit hráz rybníka, vybagrovat rybník…
Práce na 10 let a obrovská investice.
Krytý bazén má výhodu, že je využitelný celý rok. Nevýhodu,
že náklady na stavbu a pak údržbu jsou nepřiměřené pro město,
navíc Domažlice nedávno investovaly do rekonstrukce krytého
bazénu 300 miliónů korun. Z Horšovského Týna do Domažlic
trvá cesta 15 minut.
Plovárna, otevřené koupaliště. Odhad ceny výstavby 80 milionů je pro Horšovský Týn snesitelná zátěž. Roční provoz plovárny je o jeden řád levnější než u krytého bazénu.
Nakonec se ukázalo, že pro město je vhodná jediná varianta:
plovárna. Podobné koupaliště nejspíš budou vyhledávat i okolní
obce, protože tento typ koupání je v oblasti řídký.

Přejete Horšovskému Týnu plovárnu?
Jiří Jánský
starosta města v letech 1990-1994
ANO.
Lidem jsme to slíbili a město téhle velikosti si plovárnu zaslouží.
Jana Tomášková
starostka v letech 1998 – 2002
ANO.
Jednoduše proto, že si to lidi přáli.
Josef Holeček
starosta v letech 2002 – 2014, 2018 – doposud
ANO.
Chybí nám kvalitní koupání a už tři volební období je slibujeme.
Konečně jsme se odhodlali.
Václav Mothejzík
starosta města v letech 2014 – 2018
NE.
Jsem proti stavbě plovárny, přednost má řešení dopravy.

Nedávno jste v mediích uveřejnili, že polovinu hlasů už máte?
Ano, to byla pravda.
Jen na špatných listinách. Chtěl byste být znovu starostou?
Ano, za jistých podmínek. Když nás nebude někdo brzdit.
To se stává, současného starostu taky občas někdo brzdí.
Myslíte nás?
Třeba. Ale tak to má být, jste přece v opozici.
Spory ale můžou být i v koalici.
Můžou.
To se pak pracuje špatně.

8

www.mkzht.cz

Marcela Pecháčková
novinářka

Uzávěrka srpnového vydání zpravodaje
je již 11. července 2021.
Prosíme o včasné zaslání příspěvků.
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KOUPALIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN –
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
aneb Co nám pan starosta „zapomněl“ říct
V minulém čísle Zpravodaje, jakož i v Domažlickém deníku, jsme se
dočetli o tom, jak se plní volební program, jak si město může dovolit
velký úvěr, protože teď žádný nemá, jak jsme v minulosti podobně velký úvěr v pohodě splatili, jak máme velký rozpočet a jak se
dále plní naplánované akce města. Zkrátka vše běží jak na drátkách.
A taky, jak někteří zastupitelé straší lidi.
Jako strašitel lidí bych rád doplnil pana starostu o následující informace:
•
Rozpočet města je letos cca 230 mil. Kč, ovšem jenom
proto, že je tam navíc neprostavěných 70 mil. Kč z loňského roku.
Obvyklé daňové příjmy města jsou již několik let okolo 146 mil.
Kč a v letošním roce začínají klesat v důsledku koronaviru i daňové
reformy (zrušení superhrubé mzdy), a to asi o 7 mil. Kč dle rozpočtu
města. A to není všechno. Od roku 2022 městu poklesnou příjmy ze
skládky o několik dalších milionů. Oproti tomu celková cena bazénu
neustále roste. Už nejsme daleko od 100 mil. Kč. A to vše z kapsy
města. Evropská ani státní dotace zde není možná.
•
Minulý velký úvěr města na akci Čistá Radbuza – kanalizace ve městě byl opravdu splacen dříve, jak píše pan Holeček. Stálo
mě to tehdy jako starostu dost energie a času, ale město díky tomu
ušetřilo více než 1 milion korun na úrocích. Děkuji všem zastupitelům, kteří můj návrh na předčasné splacení podpořili.

názory, ohlasy
•
Ve volebních programech měla většina stran rovněž řešení kritické dopravní situace v centru města výstavbou třetího
mostu v prostoru dnešní lávky u hasičské zbrojnice. Doufal jsem
tedy, že při takto široké shodě půjdou věci rychle kupředu, ale skutek utek. Po třech letech nemáme ani dopravní průzkum, který by
měl výstavbě mostu předcházet. Místo toho rada města navrhuje
mnohem delší, tedy dražší a časově vzdálenější řešení, a to severní
obchvat, který ucpané centrum nevyřeší. Také starou školu, hotel
Šumava, podporu bydlení a další věci měli skoro všichni ve svém
programu a po volbách už nic. Že by nedostatek financí?
Teď ještě, jak to dělají jinde: Stříbro začalo stavět krytý bazén až
po průzkumu zájmu občanů. Jak jsem se dozvěděl od pana starosty
Zahoře, bude tam i wellness centrum. Variantu nekrytého bazénu
vyhodnotili jako ekonomicky nejhorší – zkrátka za hodně peněz
hodně málo muziky (koupání). V Holýšově o výstavbě nekrytého
bazénu uvažovali již před cca deseti lety, ale nepostavili ho. Prý
potřebují důležitější věci. Venkovní koupání v Dobřanech má více
než 1300 m². Je tedy více jak třikrát větší než plánovaná louže (400
m²) v Horšovském Týně, a přesto v horkých dnech velikostně nestačí.   
Jsme přesvědčeni, že o takto velké investici mají rozhodnout občané našeho města na základě úplných informací. K tomuto jsem
na jednání zastupitelstva města starostu opakovaně vyzýval, ale
bohužel bez odezvy. Proto nám nezbývá než zvolit cestu referenda.
Doufám, že tyto informace pomohou lidem v rozhodování o tom,
co v našem městě potřebujeme nejdříve, protože městské finance
nejsou neomezené.
S přáním pohodových prázdnin a dovolených,
Václav Mothejzík

pozvánky na zámek

Státní hrad a zámek Horšovský Týn Vás zve
na prázdninové
prohlídky zámku s kastelánem
Janem Rosendorfským,
letos na téma
„Rekonstrukce hradní kaple“.
V nabídce budou opět prohlídky Kostela
Všech svatých v Horšově.
Přesné termíny prohlídek budou zveřejněny
začátkem července, sledujte sociální sítě
Státního hradu a zámku H. Týn
a také webové stránky
www.zamek-horsovskytyn.cz.
www.horsovskytyn.cz

9

SDH Horní Metelsko

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V HORNÍM
METELSKU

O zábavu a občerstvení se postarají místní hasiči.
SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů
Horní Metelsko
www.sdh-hornimetelsko.cz

Za podpory města
Horšovský Týn

HASIČI Z HORNÍHO METELSKA BUDOU
SLAVIT
SDH Horní Metelsko slaví v letošním roce 75. výročí od svého založení. Proto připravují pro širokou veřejnost rodinný program Dětský
den a zábavné odpoledne s Panterem a to 17. července od 12:00 hodin. Jako každý rok se naši členové budou snažit užít si den společně
s vámi. Připravujeme různé hry a atrakce pro děti i dospělé. Nebude
chybět bohaté občerstvení z našeho stánku i voňavá nabídka ze stánku L-CAFFÉ.
Věříme, že nás svou návštěvou podpoříte a společně si užijeme plzeňský KABÁT Revival, který vystoupí již od 17:15 hodin. A noční
hodiny budou patřit burácejícím strojům soutěžních družtev v požárních útocích. Memoriál v Horním Metelsku bude po roční odmlce opět součástí seriálu Chodské noční ligy.
Přijeďte si s námi užít růžovou párty, o které najdete více informací
na www.sdh-hornimetelsko.cz a facebooku. Zůstaňte i na noční hasičskou soutěž. O ChNHL se více dozvíte na https://chnhl.firesport.eu
nebo na facebooku.
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Hasiči v Horním Metelsku, stejně jako každý rok, uspořádali
12. června rybářské závody. Od brzkých ranních hodin se zaplňovalo
okolí kaple sv. Martina, kde bylo vybudované zázemí pro pořadatele
i závodníky, občerstvení a parkoviště. ,,Po ,,rozvolnění“ jsme netušili, kolik závodníků dorazí, ale nakonec jsme nemuseli řešit žádný
extrém. Proti loňskému roku přijelo méně rybářů. O to snadněji jsme
mohli dodržet různá opatření,“ řekl Zdeněk Rajchart, ředitel závodů.
V Horním Metelsku se stalo tradicí, že se vyhlašují závody dvoukolové, s chytáním na jeden návazec. A také tradičně oceňují zvlášť
rybáře do patnácti let a dospělé. Díky spolupráci s MS Semněvice
a Honební společností Věvrov se chytá i o zajímavé ceny.
V dětské kategorii se zapsalo pět rybářů. Vítěz Honza Rajchart nachytal celkem 578 cm ryb a neztratil se ani v celkovém pořadí, kde
bral 26. místo. V této kategorii si cenu odnese každý, i Vašek Běl,
který jako jedinný nechytil ani šupinu.
K hlavní soutěži se přihlásilo 42 rybářů. Nejlépe se dařilo p. Františku Bartošovi, který si za 1 538 cm ryb odvezl divoké prase. Další
pořadí: 1 456 cm Žižka Radek, 1 149 cm Petrůňo Marcel, 1 145 cm
Amerling František atd. Podrobnou tabulku naleznete na našem webu
www.sdh-hornimetelsko.cz.
Několik čísel na závěr. Celkem rybáři nachytali 1 482 ks ryb o celkové délce 29 620 cm. Jako každý rok rozhodovalo kolo první. V něm
vylovili 1 063 ryb (21 011 cm).
SDH Horní Metelsko děkuje všem rybářům i pořadatelům za pěkně
strávený den a těšíme se na příští ročník.
SDH Horní Metelsko
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MKZ a Regionální informační centrum Horšovský Týn Vás zvou na

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN
Výklad v českém, anglickém nebo německém jazyce.

ČERVENEC A SRPEN 2021
KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
INTERIÉRY – od 14:00 hodin
zvonice, vestibul radnice, Kostel sv. Václava, Víta a Vojtěcha
v kapucínském klášteře, míčovna, hláska v zámeckém parku,
barokní sýpka

EXTERIÉRY – od 15:30 hodin
zvonice, měšťanské domy, radnice, kapucínský klášter,
Pražská brána, míčovna, zbytky městských hradeb,
vdovský dům, stavby v horní části parku, zámecký park
barokní sýpka, Velké předměstí s kostelem sv. Apolináře,
most přes Radbuzu, stará pošta, kostel sv. Petra a Pavla

pozvánky
Vyhlídkovou věž Kostela sv. Petra a Pavla
provozuje od letošní sezóny Římskokatolická
církev, farnost Horšovský Týn.
Otevírací doba:
červen – září
sobota 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 hodin
neděle 13:00 – 16:00 hodin
červenec – srpen
pondělí – sobota 9:00 – 12:00,
13:00 – 16:00 hodin
neděle 13:00 – 17:00 hodin
Vstupné:
Dospělí – 40 Kč
Děti, studenti, senioři – 20 Kč
Rodinné vstupné – 100 Kč

JEZDECKÉ ZÁVODY
VSTUPNÉ: ZÁKLADNÍ 80 Kč / SNÍŽENÉ 50 Kč
Sraz u zvonice.
Předprodej v Informačním centru nebo na www.kinohorsovskytyn.cz.
S ohledem na kapacitu doporučujeme rezervaci (tel. 379 415 151).
Prohlídky mimo stanovené dny a časy možné po domluvě v Informačním centru.
Regionální informační centrum, 5. května 50, 346 01 Horšovský Týn
email: info@mkzht.cz, tel. 379 415 151, www.mkzht.cz

Ve dnech 5. - 6. 7. 2021 pořádá Spolek Parkur
H. Týn JEZDECKÉ ZÁVODY o cenu města
Horšovský Týn.
Začátek je v 9:00 hodin v jezdeckém areálu za
hřbitovem, občerstvení je zajištěno.
Srdečně Vás zveme.

www.horsovskytyn.cz
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KINO HORŠOVSKÝ TÝN ČERVENEC 2021
Prokopa Holého 128, tel.: 379 422 404. Pokladna kina otevřena hodinu před začátkem představení.
Čt 1.
18:00
akční, krimi
dobrodružný
USA

Pá 2.
20:00
krimi/
horor
USA

So 3.
20:00
komedie
CZ

So 17. CHYBY

RYCHLE A ZBĚSILE 9
Dominic Toretto má už zase trable s rodinou, tentokrát ale úplně
jiné, než byste asi čekali.
Režie: Justin Lin
Hrají: Vin Diesel, Lucas Black, Tyrese Gibson, Jordana Brewster
české znění / přístupný od 12 let / 145 minut / 130,- Kč

20:00

TIP

15:00
animovaný/
dobrodružný
USA

MSTITEL

Čt 22. ČAS

„Když nemůžeš, tak přilej“, říká motto ﬁlmu, v němž se zkrachovalý
herec rozhodne propít až k expedici na Mars, najít sám sebe, lásku,
něco k pití a tlačítko START.
režie: Lucia Klein Svoboda, hrají: Daniel Fischer, Jaroslav
Dušek, Ivan Franěk, Milan Šteindler

TIP

české znění / přístupný od 15 let / 93 minut / 120,- Kč

Luca prožívá dobrodružství se svým novým nejlepším
kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně střežené
tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z
podmořského světa. režie: Enrico Casarosa
české znění / přístupný / 100 minut / 110,- Kč

Čt 8.

BLACK WIDOW 3D

akční/sci-ﬁ
dobrodružný
USA

PRO DĚTI

Po narození je Černá vdova, známa také jako Natasha Romanová
odevzdaná do KGB, kde ji připravují, aby se stala jejich agentem.
Když se SSSR rozpadne, začne pracovat jako nezávislý agent.
režie: Cate Shortland, hrají: Scarlett Johansson, Florence
Pugh, Rachel Weisz...
české znění / přístupný od 12 let / 134 minut / 150,- Kč

TIP

11:00
14:00
17:00

Po narození je Černá vdova, známa také jako Natasha Romanová
odevzdaná do KGB, kde ji připravují, aby se stala jejich agentem.
Když se SSSR rozpadne, začne pracovat jako nezávislý agent.
režie: Cate Shortland, hrají: Scarlett Johansson, Florence
Pugh, Rachel Weisz...

české znění / přístupný od 12 let / 134 minut / 150,- Kč

TIP

18:00

Další dobrodružství Maxinožky je opět tady! Adamův tatínek je
teď velmi slavný a chce využít svou slávu ke změně světa.
režie: Jeremy Degruson, Ben Stassen

PRO DĚTI

20:00
komedie
CZ

„Každej dokonalej plán se může podělat“. Bláznivá noční jízda,
v níž jde o velké peníze, podivný kšeft s balíkem trávy i o sekání
malíčků. režie: Adam Hobzik, hrají: Matouš Ruml, Marek
Lambora, Martin Hofmann, Leoš Noha...

20:00

Čt 15.

ZABIJÁKOVA ŽENA A BODYGUARD

komedie
CZ

20:00
akční/
horor
USA

Pokračování úspěšné akční komedie. Na scénu a na společnou
misi se vrací ta nejzkázonosnější a také nejpodivnější možná
dvojice – osobní strážce Michael Bryce a nájemný zabiják jeho
klientů Darius Kincaid. režie: Patrick Hughes, hrají: Ryan
Reynolds, Tom Hopper, Gary Oldman...
titulky / přístupný od 12 let / 116 minut / 130,- Kč

titulky / přístupný od 15 let / 87 minut / 120,- Kč

dobrodružný, rodinný, 140,- Kč

BLACK WIDOW
akční, dobrodružný, sci-ﬁ, přístupný od 12 let, 130,- Kč

SPACE JAM: NOVÝ ZAČÁTEK
animovaný, rodinný, komedie, 130,- Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

dobrodružný, rodinný, 140 ,- Kč

MATKY

komedie, 120,- Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
animovaný, komedie, 120,- Kč

MAZEL A TAJEMSTVÍ LESA
rodinný, 120,-Kč

A KAREL

V příběhu si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi
provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. režie: Patrik Hartl,
hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák...
české znění / přístupný od 12 let / 117 minut / 140,- Kč

TIP

Mohl by to být ﬁlm o ženách v nejlepších letech, které jsou
elegantní, sebevědomé a užívají si života. Čtyři celoživotní
kamarádky takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti,
případně jsou těhotné. režie: Vojtěch Moravec, hrají: Hana
Vagnerová, Petra Hřebíčková, Sandra Nováková...

české znění / přístupný od 12 let / 95 minut / 120,- Kč

A KAREL

V příběhu si čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali. A rozhodnou se vyřešit svou krizi
provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. režie: Patrik Hartl,
hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák...
české znění / přístupný od 12 let / 117 minut / 140,- Kč

TIP

S PŘEDSTIHEM V SRPNU:

TIP

ÚNIKOVÁ HRA: TURNAJ ŠAMPIONŮ
Nic netušící skupina šesti lidí se ocitne uzamčená v další sérii
únikových místností. Postupně odhalují, co je spojuje, aby
zůstali na živu…a zjišťují, že tuto hru hru už jednou hráli. režie:
Adam Robitel, hrají: Isabelle Fuhrman, Indya Moore, Taylor
Russell, Holland Roden...

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

So 31. PRVOK, ŠAMPON, TEČKA

české znění / přístupný od 12 let / 99 minut / 130,- Kč

Pá 16.

titulky / přístupný od 15 let / 121 minut / 120,- Kč

Pá 30. MATKY

komedie/
kriminální
CZ

akční/
komedie
USA

Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že bychom se ocitli na
místě, kde čas běží mnohem rychleji, než je obvyklé, by proto asi
každého vyděsila k smrti. Vítejte v noční můře... režie: M. Night
Shyamalan, hrají: Gael García Bernal, Thomasin McKenzie, Alex
Wolff...

Čt 29. PRVOK, ŠAMPON, TEČKA
komedie
CZ

Ne 11. UBAL A ZMIZ

18:00

TIP

CHLUPÁČCI
Ne 25. animovaný,
100,- Kč

Ne 11. MAXINOŽKA 2

18:00

11:00
14:00

20:00

titulky / přístupný od 15 let / 103 minut / 120,- Kč

české znění / přístupný / 89 minut / 120,- Kč

české znění / přístupný / 107 minut / 120,- Kč

NOVÝ VĚK
So 24. CROODSOVI:
animovaný, komedie, 120,- Kč

So 10. BLACK WIDOW 3D

animovaný/
rodinný
BE, FR

20:00

17:00

Očista má jasná a drsná pravidla. Jednou ročně na dvanáct
hodin platí, že všechny zločiny jsou legální. Včetně těch
nejbrutálnějších. režie: Everardo Valerio Gout, hrají: Ana de la
Reguera, Tenoch Huerta, Josh Lucas...

15:00

horor
USA

17:00

OČISTA NAVŽDY

akční/sci-ﬁ
dobrodružný
USA

18:00

Pá 23.

20:00

20:00

TIP

ANENSKÁ POUŤ

Pá 9.
thriller/
horor
USA

Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci
v harmonii. Nyní, o 500 let později, se válečnice Raya vydává na
dlouhou a nebezpečnou cestu, aby vystopovala posledního draka
a hrozivé Druuny zastavila jednou provždy.
režie: Paul Briggs, Don Hall, Carlos López Estrada, John Ripa

Mladý detektiv a jeho parťák vyšetřují děsivé vraždy
a nevědomky se stanou hráči na šachovnici vražedné morbidní
hry. Režie: Darren Lynn Bousman, hrají: Chris Rock, Samuel L.
Jackson...
titulky / přístupný od 15 let / 93 minut / 130,- Kč

animovaný/
rodinný
USA

18:00

české znění / přístupný od 15 let / 99 minut / 130,- Kč

Ne 18. RAYA A DRAK

SPIRÁLA STRACHU:
SAW POKRAČUJE

Ne 4. LUCA
15:00

romantický
CZ

Nejnovější ﬁlm režiséra Jana Prušinovského podle scénáře
Romana Vojkůvky je vztahovou romancí mapující vztah dvou
zamilovaných. režie: Jan Prušinovský
hrají: Pavla Gajdošíková, Jan Jankovský, Ondřej Kokorský

Ne 1. EXPEDICE: DŽUNGLE
15:00

dobrodružný, rodinný, 120,- Kč

Ne 1. VOYAGERS – VESMÍRNÁ MISE
18:00

sci-ﬁ, thriller, 120,- Kč

anenská pouť

ZPRAVODAJ města Horšovský Týn

UZAVÍRKA A PARKOVÁNÍ O ANENSKÉ POUTI
Z důvodu dopravního řešení v době konání Anenské pouti žádáme
touto cestou obyvatele náměstí Republiky (spodní část), ulic Prokopa
Holého, Plachého, Luční, sady P. Bezruče, Jindřicha Jindřicha a částečně Žižkova, aby svá soukromá vozidla v době od pátku 23. 7. 2021
od 12:00 hodin do neděle 25. 7. 2021 do 22:00 hodin nechali zaparkovaná v jiných ulicích a na parkovištích ve městě a respektovali tak zákazy vjezdu. Obyvatelé dotčených ulic mohou svá vozidla přednostně
parkovat na svých vlastních pozemcích (dvorech, zahradách, apod.).
Obyvatele a provozovatele z ulice Jindřicha Jindřicha navíc žádáme,
aby v této ulici neparkovali od pátku 23. 7. již od 8:00 hodin a kvůli
úklidu do pondělí 26. 7. do 12:00 hodin.
Pro bezproblémový průjezd zásobování provozoven je možno získat
kartu „Vjezd povolen“ na Městském úřadě v podatelně tel. 379 415 111
nebo u Městské policie od 20. 7. 2021.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

Jménem pořadatelů
Leona Císlerová MKZ Horšovský Týn

KONTAKTNÍ ČÍSLA:
Městská policie:
379 415 178, 603 245 558, 739 015 584
Městské kulturní zařízení Horšovský Týn:
379 422 247, 776 801 593

14

www.mkzht.cz

MOŽNOSTI PARKOVÁNÍ
PRO VEŘEJNOST
- areál za OD Radbuza, ul. E. Beneše
- u sýpky, ul. Masarykova
- za Praktikem, ul. Littrowa
- pod klášterem, ul. Plzeňská
- u stadionu, ul. Masarykova
- parkoviště před hasičskou zbrojnicí, ul. Vrchlického
- oplocený areál mezi hasičskou zbrojnicí a zahrádkami,
ul. Vrchlického
- náměstí Republiky horní část

červenec 2021 1 číslo 7

z uplynulých akcí

DĚTSKÝ DEN V OBOŘE HORŠOV
V sobotu 29. května 2021 uspořádalo MKZ Horšovský Týn ve spolupráci se SOŠ a SOU Horšovský Týn dětský den v Horšovské oboře na
téma „Po stopách malého ochránce přírody“. Na děti čekalo na trase
celkem osm zastávek. První z nich byla u Malého hospodářského dvora, kde po celé odpoledne probíhaly prohlídky. Na dalších zastaveních
se děti dozvěděly o správném třídění odpadu, o ochraně zvířat a přírody kolem sebe, nadšeně plnily zajímavé úkoly, vyzkoušely si střelbu
ze vzduchovky a také měly možnost poznat, jaké je to být hasičem. Za
odměnu se návštěvníci mohli vyfotit jako praví ochránci přírody v zábavné fotobudce a odnést si tak dárek na památku v podobě fotografie.
Děkujeme tímto za vstřícnou spolupráci firmě EKO-KOM, SDH Horšovský Týn, Lesům ČR, Lesní správě H. Týn, Karlu Makoňovi ze záchranné stanice živočichů Plzeň, studentům a zástupcům SOŠ a SOU
H. Týn, Václavu Šporerovi z H. Týna, Spolku střelců H. Týn, OMS
Domažlice a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě tohoto velice
vydařeného dne.

Poděkování patří také firmě TOP TANK, s.r.o. Folmava
a Mariině lékárně v H. Týně za dárky pro děti.
Věříme, že si všichni tuto akci užili, a těšíme se na další,
které již nyní plánujeme.
MKZ Horšovský Týn

KOMENTOVANÉ VÝLETY ZA HISTORIÍ
Na první komentovanou vycházku po zaniklých mlýnech a hospodářských objektech v Horšovském Týně, která se konala 23. května 2021,
dorazili nejen místní obyvatelé, ale i turisté z okolních měst.
Nejdříve jsme zamířili k městské radnici, kde nás p. Luděk Thomayer
seznámil s trasou výletu a dozvěděli jsme se zajímavé informace o domech, které jsme míjeli cestou k jezu, kde kdysi stával Panský mlýn.
Odtud jsme se vydali zpět do města, kde nás čekaly další zastávky,
jako například bývalý Městský mlýn (nyní kinosál), městský pivovar
a družstevní lihovar, bývalá mlékárna, Kašparův a také Thalův mlýn.
Přes lávku na Černém potoce jsme se dostali až ke Strojnímu mlýnu

u sv. Anny, kde nás čekala i prohlídka vnitřního prostoru
mlýna.
Dalším výletem, který připravil Luděk Thomayer a zorganizovala kulturní komise města Horšovský Týn, byla co
do počtu návštěvníků komornější vycházka po obnovených
kaplích a kapličkách ve městě i okolí. Získali jsme zajímavé
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informace nejen o jejich vzniku, historii a účelu užívání, ale
také jsme měli možnost porovnat původní a nynější vzhled
těchto objektů na historických fotografiích. Trasa vedla od
kapličky Panny Marie u kláštera, kolem Lorety v zámeckém
parku, dále poté ke kapli Panny Marie Ustavičné pomoci
nad městem a ke kapli Korunování Panny Marie u Horšova.
Posledním zastavením byla kaple sv. Václava v Nové Vsi.
Pan Thomayer zasvětil přítomné také do historické terminologie a prvků stavebních slohů.
Ti, kteří upřednostňují cyklovýlety před pěšími, mohli v neděli 27. června vyrazit za historií Kaplí a kapliček v Horšovském Týně a jeho okolí na kolech. Na účastníky čekala
cca 20 km trasa a celkem 11 zastavení.
Pro velký zájem plánujeme některý z těchto výletů uskutečnit znovu na podzim letošního roku.
Těšíme se na Vás.
Děkujeme panu Luďkovi Thomayerovi za poutavý výklad.
MKZ Horšovský Týn

Myška Lola z. s.
PRÁZDNINY V RC MYŠKA LOLA z.s.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Prázdniny v Rodinném centru Myška Lola z.s. budou ve znamení příměstských táborů.
Celkem čtyři týdny po dvou tématech. Děti si užijí zábavu
s Policejní akademií i s Cestováním v čase. Všechny turnusy
byly již po pár týdnech zaplněné. Příměstské tábory jsou u nás
velmi žádané. Velmi se na všechny děti těšíme a doufáme, že si
děti odnesou další skvělé zážitky.

• Logohrátky – V logohrátkách nabízíme ojedinělou možnost rozvoje jazykových schopností formou zábavy. Pracujeme nejen s problematikou řeči, ale
také prohlubujeme již získané dovednosti. Jde o celkový rozvoj jazykových
schopností. Zabýváme se výslovností, procvičováním jemné a hrubé motoriky, zrakovým a sluchovým vnímáním, grafomotorikou a zrakovou pamětí.
• Jóga pro děti – Lekce cvičení jsou určeny dětem od čtyř do deseti let. Děti
se během lekce hravou a hlavně nenásilnou formou učí jednotlivé pozice. Ty
působí na správné držení těla a udržují rovnováhu důležitých životních funkcí. Jóga dětem pomáhá k jejich sebepoznání. Zlepšuje jejich soustředěnost
a učí děti kooperaci s ostatními.

• Fitness s trampolínou
• Školička Myšky Loly z.s. s Montessori pedagogikou. Nachází se v prostoPOHÁDKA TAK TROCHU JINAK
rách Rodinného centra a je určena pro děti od dvou a půl do šesti let. Školič– POHÁDKOVÝ LES 3
ka je otevřena od pondělí do pátku od 7:00 – 12:30. Kapacita je až pro šest
Důležitým datem je 28. srpen. V zámeckém parku v Horšov- dětí. O děti se stará speciálně vyškolený personál. Ve školičce se inspirujeme
ském Týně bude RC Myška Lola pořádat již 3. Pohádkový les. Montessori filosofií.
Všichni jste srdečně zváni.
Každý den je pro děti připravené dopoledne se vzdělávacím programem
KURZY
z řad aktivit RC Myška Lola z.s. Děti cvičí jógu, mají lekce PlayWisely®,
Od září pro Vás budou i nadále probíhat tak oblíbené kurzy.
lekci Logohrátek, tvoří  v Kreativní dílničce. K dispozici je venkovní hřiště
• Ostrov Objevů -  také označován jako Univerzita pro bato- či tělocvična.  
lata. Je to český multismyslový kurz pro děti od patnácti do Veškeré ukázkové hodiny jsou v Rodinném centru Myška Lola z.s. zdartřiceti šesti měsíců. V lekci se zaměřujeme především na pro- ma. Přihlaste se na webových stránkách www.myskalola.cz na ukázkovou
cvičení jemné a hrubé motoriky, tvořivé činnosti, seznámení se hodinu.
s reálnými předměty, koordinaci oko-ruka a rytmizací. Tento Na všechny se těšíme a přejeme krásné prázdniny!
skvělý balíček aktivit pomáhá dětem připravit se na školku.
• Montessori dílničky – kurzy určené pro děti od tří do šesti
V. Taubenhanslová a tým Myšky Loly z.s.
let. Způsob výuky podle Montessori umožňuje každému dítěti
nalézt nejvhodnější formu, tempo i správný čas pro své vzdělávání. Klade důraz na spontánní činnost vycházející ze zájmů,
který vede k soustředěné práci a samostatnému učení. V připraveném prostředí plně využíváme vnitřní potenciál k rozvoji
přirozených vloh a své osobnosti.
• PlayWisely® - výukový program pro děti již od čtyř měsíců
do pěti let. Program rozvíjí u dětí zejména jazykové dovednosti
(řeč, hlas, sluch), schopnosti spojené s učením se (pozornost,
poznávání, paměť), a pohybové dovednosti (rovnováha, hrubá a jemná motorika, koordinace pohybů, orientace v prostoru
a vizuomotorika). To vše ve znamení hry a zábavy.
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SKANZEN HORNÍ FALCE JE OPĚT V PROVOZU
Po dlouhé covidové přestávce chceme všem příznivcům a turistům sdělit,
že je Skanzen Horní Falce v obci Neusath u Nabburgu opět v provozu.
Na jaře je příroda v plném květu a veškerá domácí zvířata jsou na pastvinách. Chováme ve skanzenu skot, prasata, slepice, husy, kozy i ovce
a máme zde i dva pracovní koně. Naše pole obhospodařujeme trojpolním
systémem a pěstujeme typické plodiny jako brambory, chmel, len i staré
druhy obilí. Na ploše 30 hektarů jsou k vidění velké selské statky, roubené
chaloupky, domky řemeslníků i historický mlýn. V areálu samozřejmě nechybí ani bavorský hostinec, kde si můžete po prohlídce příjemně posedět.
Každou neděli si u našeho muzejního pekaře můžete koupit čerstvý kváskový chléb anebo ochutnat sladké hornofalcké pečivo. Skanzen je ideálním
cílem pro rodinné i skupinové výlety.
Celý tým se bude snažit Vám umožnit bezproblémovou prohlídku - zdraví
a bezpečnost návštěvníků jsou na prvním místě. Proto prosíme o dodržování rozestupů nejméně 1,5 m od ostatních osob. Ve vstupní hale  a všech
muzejních budovách stále platí povinnost nosit roušky. Pro bezkontaktní
prohlídku muzejních objektů máme připravené štítky, které se pověsí na
kliku dveří budovy, kterou si se svým doprovodem chcete prohlédnout.
Pokud tam již podobný štítek visí, jsou v budově právě jiní návštěvníci.
Pak je nutno vyčkat, až budovu opustí. Při dodržení všech podmínek nestojí příjemné prohlídce skanzenu nic v cestě. Otevřeno je denně (kromě
pondělí) od 9.00 do 18.00 hodin.
Naše akce se většinou konají pod širým nebem a můžete se o nich informovat na webových stránkách www.freilandmuseum-oberpfalz.de a ostatních sociálních sítích.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Skanzen Horní Falce

ze sportu
AKTIV SPORT H. TÝN ZAHÁJIL ČINNOST
ORGANIZACÍ ZÁVODŮ
Během prvních měsíců roku 2021 zahájil v našem
městě aktivní činnost nový sportovní spolek Aktiv
Sport Horšovský Týn.
V prvním roce působení se činnost toho spolku zaměří
hlavně na organizaci sportovních akcí pro mládež v rámci tzv. Celoroční
atletické ligy.
Tento seriál má za sebou již několik závodů, které proběhly hned po
rozvolnění proticoronových opatření.  
Na konci května si nedočkaví závodníci odbyli premiéru vícebojem atle-
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tických přípravek. V kategorii žactva se závodilo ve skoku dalekém,
hodu kriketovým míčkem a ve vrhu koulí.
Následně se mladí atleti a atletky utkali ve štafetových závodech,
v rámci celonárodního projektu ATLETI SPOLU, který probíhal
2. června na více než 250 místech České republiky.
Jedním z vrcholů celoročního seriálu bude 17. června pátý Horšovskotýnský atletický víceboj přípravek, který proběhne až po uzávěrce
tohoto vydání a o jeho průběhu Vás budeme informovat v dalším vydání.
Aktiv Sport se chce věnovat i prevenci a péči o zdraví dospělé populace, kde cítíme velké rezervy a nutnost otevřít toto téma zvláště
nyní v postcovidové době. Na podzim připravujeme semináře, které
by ukázaly, jak správně pracovat s naším tělem po stránce tělesné, ale
i duševní.
Zdeněk Šilhánek

ČESKÝ POHÁR PRAHA TROJA
Nominační boje skončily
Za přísných hygienických opatření se jely o víkendu
22. a 23. května 2021 na Vltavě nominační závody v Českém
poháru vodního slalomu. Nominace byly do reprezentačního
družstva juniorů i seniorů.
Za Horšovský Týn jsme měli dva zástupce, v kategorii kajakářek žen startovala Eliška Hojdová a za kategorii singlíři
muži se na start postavil Denis Wendl.
Soutěžní trať byla technicky obtížná. Denis Wendl je již
zkušený závodník. V Troji se v sobotu umístil na pěkném
29. místě. V neděli umístění na 38. místě bylo poznamenáno
padesátisekundovými penalizacemi v kvalifikaci i finále.
Eliška Hojdová na obtížné trati v sobotu předvedla krásnou
jízdu a skončila na 23. místě. V neděli se nepovedla finálová
jízda a s inkasovanými padesáti trestnými sekundami a celkově s 64 trestnými sekundami skončila na 31. místě.
Nominační boje na těžké trati Trnávce a technicky postavené
těžké trati v Troji skončily pro naše závodníky bez nominací,
ale s velkými zkušenostmi. Ty se jim budou hodit i v dalších
závodech, kde jistě ukáží, jak kvalitní vodáky Horšovský
Týn má. Startovat mezi českou elitou (pro porovnání - jako
první liga ve fotbale) je pro nás opravdu čest.
V současnosti probíhá velká rekonstrukce mostu v Horšovském Týně a tím podmínky pro trénink vodáků jsou zhoršeny.
Za možnost trénovat na jiných kanálech než v Horšovském
Týně na Radbuze děkují horšovskotýnští vodáci finanční
podpoře města Horšovský Týn a dotacím Plzeňského kraje.
Ahoj! Vodáci

VODÁCI SI UŽÍVAJÍ
Nové zázemí vodáků na řece Radbuze
Od května 2021 do konce roku bude v Horšovském Týně probíhat rekonstrukce mostu. S tím je spojené odpuštění vody
z řeky Radbuzy a nemožnost vodáků trénovat v branách nad
jezem.
Vodáci jsou plémě odolné a hned tak něco je nezaskočí. Po
odpuštění vody z řeky se rozhodli svou tréninkovou trať přesunout pod jez.
Nepřízeň stavby mostu se pro vodáky nakonec ukázala velice
příznivě. Voda z otevřené výpusti pod jezem dělá vlnky, ve
kterých se mnohem lépe trénuje. Před tím jsme znali jen naprosto klidnou, línou řeku Radbuzu.
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A tak i ti nezkušení vodáci si užívají adrenalinových možností. Ba
dokonce nám nahrává nepříznivé deštivé počasí. To má za následek,
že vlny jsou větší a zážitky z překonávání strachu efektivnější.
Horšovskotýnští vodáci prostě umí využívat každou situaci ve svůj
prospěch. A to je dobře. V době nepříznivé pro sport se dovedeme
hýbat a užívat si pohybu.
Ahoj! Vodáci

SEZÓNA – NESEZÓNA 2020 – 2021
Protože již více než rok nás trápí koronavirová pandemie, byla i sezóna
2020 – 2021 silně ovlivněna. Do soutěží jsme měli přihlášeny týmy
přípravky, elévů, mladších žáků a v trojkovém florbale i starší žáky.
Naši nejmladší stihli odehrát jen jeden turnajový den, a to v silně
oslabené sestavě a malém počtu. Bylo to krátce po zahájení tréninků.
Proto jsme toho moc nestihli. V této kategorii nejsou důležité výsledky,
protože chceme, aby si děti vybudovaly kladný vztah ke sportu a řekly
si, že sport je to, co do jejich života bude neodmyslitelně patřit…
Hodně podobně na tom byli i elévové. Jeden turnajový den také
nedovolil ukázat, co v nás je. Pro některé to byl první turnaj v této
kategorii. I v této kategorii se potvrdilo to, že kluci a holky chtějí hrát
a florbalem se bavit. Bylo to vidět také na výsledcích všech, nejen
našich, zápasů. Střílelo se jako u Verdunu a všichni se hrou bavili…
Mladší žáci také stihli pouze jeden turnaj. Deset statečných doplněných
brankářem za zády bylo nasazeno do prvního koše a potkali se s tím
lepším, co kraj v jejich kategorii nabízí. Jeden turnaj ale ani zde
nemohl nic moc ukázat. Kluci se ihned po prvním turnaji těšili na
další boje, ale bohužel, nebylo jim souzeno…
Starší žáky jsme nasadili do trojkové soutěže, protože v této kategorii
nemáme tolik členů a hrát pětkový florbal v šesti, sedmi hráčích
v poli se nedá. Na prvním a také posledním turnaji jsme narazili na
pro nás neznámý tým Berouna a domažlické kluky. Čtvrtý tým se
bohužel nedostavil, a tak jsme odehráli pouze dva zápasy s každým
ze soupeřů. A to bylo vše…
Po turnajích bylo nařízením vlády omezeno fungování sportovních
oddílů a my se na dlouhou dobu rozloučili s halou a florbalkou. Krátká
přestávka v opatřeních před Vánocemi dovolila každé kategorii čtyři
tréninky. To však bylo na dlouhou dobu poslední.
Opět jsme mohli restartovat naše fungování až v květnu, ale pouze
venku. Proto se od té doby scházíme jednou týdně na stadiónu, kde
se věnujeme fyzické přípravě a hrám a utužování kolektivu. Čtvrtky

trávíme na hřišti u haly, kde jsme zařadili už i florbalové věci.
Moc se toho dělat nedá, ale nesmíme vypadnout ze cviku.
Také se k nám přidalo několik nováčků, které se snažíme
co nejrychleji seznámit s ostatními a zapojit je naplno do
tréninku.
Sezóna 2020 - 2021 je úplně odepsaná. V té končící jsme
neodehráli vlastně nic, nemohli jsme zorganizovat oblíbenou
Vánoční Florbalovou Olympiádu a další ani legendární GOGO Cup!! Začali jsme proto naplno pracovat na té další. Náš
trenérský tým se rozšířil o našeho odchovance, který splnil
požadavky na získání licence D a od nové sezóny tak budeme
čtyři. Dále jsme objednali druhou sadu dresů a v současné
době probíhá výroba, bund a vaků. Máme i trička pro
všechny, na které se v první vlně nedostalo, vyrostli nebo jim
GOGO nic neříkalo. Připravujeme také letní soustředění, ale
protože nikdo zatím neví, co bude, nemáme potvrzenou halu.

www.horsovskytyn.cz
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Ale soustředění proběhne. To je jisté.
A plány? Pro sezónu 2021 - 2022 máme do soutěží přihlášené týmy elévů, mladších a starších žáků. Tým přípravky bude
turnaje objíždět jako OPEN TEAM, protože v současnosti je
dětí v této kategorii málo. Většina z nich odešla o kategorii
výše. Proto rádi přivítáme všechny zájemce o florbal, o partu lidí, které spojuje společný zájem o tréninky a zápasy, ale
také o zábavu, blbnutí a řádění … přijďte, těšíme se na vás.
Více informací najdete na našem Facebooku nebo na webu
https://fbcgogo.cz/.
GOGO Horšovský Týn

OZNÁMENÍ
Z důvodu dlouhotrvajícího ničení majetku ve sportovním areálu
je tento areál pro volný přístup veřejnosti uzavřen.
V případě zájmu o sportování je možné se objednat na tel.
728 545 951 s jednodenním předstihem.
Přístup bude umožněn zájemcům pouze pod dohledem dospělé
osoby, která bude za případné vzniklé škody zodpovědná.
Pro „kopání si na branku“ je volně přístupné travnaté hřiště
v Plzeňské ulici.
V současné době se také připravují internetové stránky
s objednávacím formulářem.
Tělovýchovná jednota Dynamo Horšovský Týn

STŘELECKÝ TURNAJ
Po delší pauze, kterou si nikdo z nás nepřál, se opět sešli členové Spolku střelců Horšovský Týn s pozvanými hosty na klubovém střeleckém turnaji velkorážných zbraní a malorážky.
Konečné výsledky ukázaly, že se střelbou je to jako s jízdou na
kole. To se prostě nezapomíná. Střílelo se z pistole, revolveru
a malorážky - tři rány nástřel a pět ran do soutěže. Výsledkem
byl součet všech tří disciplín.
1. místo a s ním putovní pohár nejlepšího střelce obsadil Mgr.
Pavel Janský se 126 body, 2. místo Ivan Popovič se 118 body
a 3. místo nakonec vybojoval Vladimír Müller se 108 body.
Příjemná atmosféra a krásné počasí. Člověk by si řekl, že už
to lepší být nemůže. Jenomže vtipálek vítr si o tom myslel své
a občas nám s terči pěkně zamával. Nám to však nevadilo,
nám jde především o to se sejít. Střelba je jen bonus za péči
o naši sportovní střelnici.
Za přípravný výbor - Ivan Popovič.

Tyﬂoservis
TYFLOSERVIS SLAVÍ 30 LET
OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Tyfloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Tyfloservis
nabízí podporu, informace a nácvik dovedností lidem, kteří přes vážné zrakové potíže hledají cestu k co možná nejsamostatnějšímu životu. Poskytuje terénní a ambulantní sociální rehabilitaci po celém
území České republiky, a to prostřednictvím 13 krajských středisek.
Jedno z nich sídlí také v Plzni. V roce 2021 slaví Tyfloservis kulaté
výročí, a to 30 let od svého vzniku. Klienti mohou služby využívat
buď jednorázově či formou dlouhodobých kurzů. Mezi rehabilitační kurzy patří: prostorová orientace a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního
podpisu či nácvik psaní na kancelářském psacím stroji či klávesnici
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počítače. Dále si lze v Tyfloservisu
vyzkoušet různé kompenzační pomůcky či vhodně vybrat pomůcky
optické. Služby Tyfloservisu jsou
určeny všem lidem od patnácti let,
kteří mají výrazné potíže se zrakem
nebo jsou zcela nevidomí. Klienty
jsou tedy zrakově postižení od dětství či narození, ale také starší lidé,
kteří v průběhu života ztratili zrak
– např. vlivem úrazu nebo v důsledku závažného onemocnění.
Plzeňský Tyfloservis pečuje o klienty nejen z Plzně, ale v rámci celého Plzeňského kraje.
Linda Albrechtová
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řádková inzerce:
Realitní kancelář –
Týnské nemovitosti s.r.o.
se sídlem Nádražní 342, Horšovský Týn,
nabízí služby spojené s prodejem či koupí nemovitostí.
Finanční poradenství zdarma.
Telefon: 736 202 120, 724 722 669

Čalounictví,
Semošice 32, tel: 737 939 378
čalounění, opravy nábytku, výroba a prodej matrací
dle přání, výroba taburetek (bobíků), prodej molitanu
www.calounictviblazkova.wz.cz

STAŇ SE ČLENEM
NAŠEHO TÝMU!

Servisní technik - pobočka PEKASS Nýřany
Vaším úkolem bude:

- Samostatná i kolektivní práce s nejnovější
diagnostikou
- Řešení oprav a seřízení moderní zemědělské techniky (JCB, HORSCH ...)
- Uvádení strojů do provozu na dílně
i u zákazníka
- Technická pomoc při předvádění techniky
(polní dny, výstavy)
- Technická školení novinek v zahraničí

Očekáváme od Vás:

- Technické znalosti
- Manuální zručnost
- Ochotu učit se novým věcem
v oblasti techniky
- Uživatelskou znalost práce na PC
- Řidičský průkaz sk. B, T

Za dobrý výkon nabízíme:
- Zajímavou práci v perspektivní
společnosti
- Zaměstnanecké benefity
- Smlouva na dobu neurčitou
- Měsíční bonusy až 7 000,- Kč

www.pekass.eu
personal@pekass.eu
www.horsovskytyn.cz
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SUPER
AKCE !
MĚŘENÍ ZRAKU
přímo na prodejnách

NAŠE POBOČKY:

DOMAŽLICE - U pošty - Tel.: 777 999 913
DOMAŽLICE - U Penny - Tel.: 777 999 916
KDYNĚ - Náměstí 22 - Tel.: 777 999 918
H. TÝN - Zdravotní středisko - Tel.: 739 757 556
HOLÝŠOV - Sokolovská 447 - Tel.: 731 224 004
STAŇKOV - náměstí T.G.M. - Tel.: 731 224 004
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brýlová čočka

ZDARMA

- platí pro vybrané typy multifokálních
čoček (při zakoupení obruby)
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inzerce

INZERUJTE
VE ZPRAVODAJI MĚSTA
Své inzeráty a požadavky
na velikost zveřejněného
inzerátu můžete zasílat
na email
zpravodaj@mkzht.cz
vždy do uzávěrky dalšího
vydání, která je 11. července.
Ceník a pravidla vydávání
příspěvků naleznete
na www.mkzht.cz
v sekci Zpravodaj.

NATURA
zdravá výživa, dětský sortiment
kosmetika, vitamíny, čaje, bylinky
zelená lékárna
Dr.E.Beneše 94, Horšovský Týn
Pondělí - Pátek 8:30 - 12:00 a 13:00 - 16:00
Sobota: 8:30 - 11:00

www.horsovskytyn.cz
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VODA TOPENÍ



▪ VÝKUP A PRODEJ

KOVOVÉHO ODPADU

▪ BAREVNÝCH KOVŮ

Nám. Republiky 2
34601 Horšovský Týn
Tel.: 602 763 439

www.hotel-gurman.cz

Horšovský Týn  +420 702 078 624
Holýšov  +420 702 078 625
Domažlice  +420 731 056 055

Zveme Vás k příjemnému posezení
na naší zahradní terase u hradeb zámku
Horšovského Týna.

KVsrot_inzerce_88x61mm_NOVA.indd 1
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PŘIJMEME
Strojníka – obsluha a údržba balicích linek
Mzda – až 30.000 Kč, benefity – příspěvek na dopravu, stravovací paušál, 5 týdnů dovolená
Řidiče VZV – elektrické plošinové, čelní, Retrak
Mzda – až 30.000 Kč, benefity – příspěvek na dopravu, stravovací paušál, 5 týdnů dovolená
Administrativní pracovnici / Skladový referent– zpracovávání firemní agendy, skladového hospodářství
Mzda – 23.000 – 28.000,- Kč (dle praxe a znalostí), benefity – příspěvek na dopravu, stravovací paušál, 5 týdnů dovolená
Brigádníky – na nepravidelnou výpomoc při balení zboží
Mzda – 100,- Kč/hod.
Sigloch Distribution k.s., Průmyslová 290, 346 01 Horšovský Týn, tel. kontakt: 373 738 812, info@sigloch.cz
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